
                                                                                                                              
                                                                                                          ДО  

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ 

  НА ОБЛАСТ БУРГАС 
Индекс на услугата : ОА2-7 

    Данни за заявителя или упълномощеното лице 

 

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ /ФИРМА:..................................................................................................................................................................................... 

 

Адрес за кореспонденция: 

гр./с. ………………………………………………..………… п.к. …………  Община….............................................................................. 

бул./ул./пл. ……………………………………………………………………….…№…….. бл. ……… вх. ……… ет. …….. ап. ………. 

телефон: ………………………………………… e-mail: ……….…………………………………………………………………….…….. 

ЕИК: ……………………………………….........................................  (за юридически лица) 

 

ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, 

Заявявам, че желая на основание чл. 145, ал. 5 от ЗУТ да бъде одобрен инвестиционен проект – заснемане на 

извършен строеж на обект: (наименование на обекта) 

....................................................................................................................................................................................................., 

 находящ се в гр./с., землище, ....................................................................................................................., представляващ 

(описание, вид на имота: застроен, незастроен, административна или друг вид сграда, жилищен имот и др.) 

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................ 

Представляваното от мен дружество е възложител по смисъла на чл. 161 от ЗУТ, тъй като притежава (документ за: 

право на собственост, право на строеж или право да строи в чужд имот) 

............................................................................................................................................................ върху  поземления имот.  
Прилагам следните документи : 

 Разрешение за строеж (чл. 145, ал. 5 ЗУТ); 

 Документи за собственост или отстъпено право на строеж / сервитутно право в чужд имот; 
 Скица (виза) за проектиране; 
 Инвестиционен  проект  - заснемане в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 – 3 комплекта; 
 Оценка за съответствието на проекта с основните изисквания към строежите, изготвена по чл. 142, ал. 6 ЗУТ; 

Оценка за съответствието на част "Конструктивна" на инвестиционния проект във фази технически и работен проект; 

 Документи относно осигуряването на необходимите в зависимост от вида, спецификата и местонахождението на 

строежа условия за ползване на вода за питейни, производствени и противопожарни нужди, за изпускане на 

отпадъчни води, за ползване на електроенергия, за съобщителни връзки, за топлинна енергия и за газоснабдяване. 
 

Дата на подаване:.......................  Подпис :     ....................................................... 
                        

Начин на получаване :  лично на гише    ...............................               ......................................  

                 ( дата )   (подпис )   

             с лицензиран пощенски оператор на адрес:................................................................................ 

                                         ..................................................................................................................... ..................................... 

                на имейл адрес :........................................................................................ .................................... 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Упълномощеният представител прилага пълномощно; 2. Заявителят не е длъжен да доказва факти 

и обстоятелства от значение за извършване на административната услуга, които се установяват от Областна 

администрация – Бургас ; 3. Информация по движението на преписката – тел.: 056/ 84 28 72; или чрез код за достъп 

през Интернет на адрес: http:// upravitel@bsregion.org 

 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

    ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ – ЗАСНЕМАНЕ 

НА ИЗВЪРШЕН СТРОЕЖ И ЗАСНЕМАНЕ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ  
 

 
Вх. № ………………………………… 

 

Дата: …………………………………. 

Вид услуга: 

 Обикновена:  7 – 30 дни, Такса:  в размер на      

0,1% от строителната стойност на обекта, но не по-малко 

от 500 лева и не повече от 3000 лева 

 

Начин на плащане:           в брой 

                                               по банков път 

             Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК БУРГАС 

             IBAN: BG86UNCR76303100114424 

Бенефициент-ОУ-Бургас ЕИК: 000056757 

http://
mailto:upravitel@bsregion.org
http://www.dobrich-governor.org/ipage.php?id=103
http://www.dobrich-governor.org/ipage.php?id=103

